
Polica e Sigurimit te Makinerive  
dhe Impianteve te Kontraktuesve  Nr.... 

 
 

Pasi i Siguruari i permendur ne fomular i ka drejtuar Shoqerise Siguruese Sigma 

Interalbanian Vienna Insurance Group 
 

( ketu me poshte i quajtur "Siguruesi") nje kerkese me shkrim duke plotesuar nje pyetesor 

i cili, se bashku me çdo deklarate tjeter te bere me shkrim nga i Siguruari ne lidhje me kete 

police,  konsiderohet i perfshire ne te ,  
 

Atehere kjo Police Sigurimi deshmon qe, me kusht qe i Siguruari t'i kete paguar 

Siguruesit primin e permendur ne formular dhe te veproje sipas neneve, perjashtimeve, 

klauzolave dhe kushteve te permbajtura ne Police ose te shtuara ne te,  
 

Siguruesi bie ne marreveshje me te Siguruarin qe ne qofte se, ne çdo kohe gjate 

periudhes se sigurimit te deklaruar ne formular ose gjate çdo periudhe te mepasshme per 

te cilen i Siguruari paguan dhe Siguruesi mund te marre primin per rinovimin e kesaj 

Police, zerat (ose çdo pjese e tyre) te cilet gjenden ne zonen ose siperfaqen gjeografike te 

permendur ne Formular, pesojne ndonje humbje ose dem prej çdo shkaku qe nuk eshte 

perjashtuar veçanerisht, humbje ose deme ne nje menyre te tille qe bejne te nevojshem 

riparimin ose zevendesimin, 
 

Siguruesi do te demshperbleje te Siguruarin ne lidhje me keto humbje ose deme, sikurse 

parashikohet ne vijim, nepermjet pageses me para ne dore, zevendesimit ose riparimit 

(sipas zgjedhjes se Siguruesit) deri ne nje shume qe nuk e kalon sigurimin vjetor ne lidhje 

me secilin prej zerave te specifikuar ne formular shumen e shenuar perbri cdo artikulli dhe 

qe shumatorja e tyre nuk e kalon shumen e siguruar totale te shprehur ne formular. 
 

Kjo Police do te aplikohet edhe nese zerat e siguruar jane ne pune ose duke u testuar, te 

çmontuar per pastrim ose kontroll ose gjate vete operacioneve te siperpermendur ose gjate 

rimontimit pasues, por ne çdo rast pas kolaudimit te tyre. 
 

Si rregull, primi i sigurimit duhet paguar ne momentin e nenshkrimit te kontrates se 

sigurimit. Ne rastin kur primi i sigurimit do t'i paguhet Siguruesit me keste, kesti i pare nuk 

mund te jete me i vogel se 40% e primit te pergjithshem.  
 

Ne rast se i Siguruari nuk paguan kestin pasardhes ne afatin e caktuar ne Police: (i) 

Siguruesi ka të drejtë të zgjidhë Kontratën e Sigurimit, ose (ii) Siguruesi do të 

dëmshpërblejë dëmin në përpjestim me shumën e primit të paguar. 
 
 
 
 
 
 



______________________________________________________________ 
Perjashtimet 
 
_____________________________________________________________ 
 

Siguruesi nuk do te jete pergjegjes per: 

   
a - pjesen e zbriteshme te percaktuar ne formular qe do te perballohet nga i Siguruari per çdo 

ngjarje; ne qofte se me shume se nje artikull ka humbur ose eshte demtuar ne nje ngjarje i 

Siguruari, sidoqofte nuk do te perballoje me shume se pjesa e zbriteshme me e larte e 

aplikueshme per keta artikuj, 
b - humbjen ose demtimin per shkak te avarise mekanike ose elektrike, prishjeve, thyerjeve ose 

crregullimeve, ngrirjes se ftohesve ose ndonje lengu tjeter, lubrifikimit difektoz ose mungeses se 

vajit, ose ftohesit, por ne qofte se si pasoje e ketyre avarive dhe crregullimeve ndodh nje aksident 

qe shkakton deme te jashtem, deme te tilla pasuese do te jene te demshperblyeshem. 
c - humbjen ose demtimin e pjeseve bashkuese si tehe, tryela, thika ose tehe te tjere preres, flete 

sharrash, stampa, forme derdhje modelesh, siperfaqet pulverizuese e shtrydhese, shosha dhe sita, 

litare, rripa, zinxhire, shirita elevatori dhe transportuesi, bateri, goma, bashkues kabllosh e telash, 

tuba fleksibel, materiale bashkimi/lidhes dhe paketimi qe zevendesohen rregullisht. 
d - humbjen ose demtimin per shkak te eksplozionit te cdo kazani/boileri ose eneve nen presion 

qe punon me avull ose me ndonje leng tjeter ose te eksplozionit te motorrit me djegje te 

brendeshme: 
e - humbjen ose demtimin e mjeteve te tranportit te caktuara dhe lejuara per perdorim ne rruget 

kryesore, pervec rastit kur keto mjete transporti perdoren ekskluzivisht ne sheshet e ndertimit, 
f - humbjen ose demin ne anije dhe avione, 
g - humbjen ose demin per shkak te zhytjes se pjeseshme ose totale ne ujra te rrjedheshme,  
h - humbjen ose demin gjate transportimit ne qofte se nuk eshte rene dakord ndryshe nga shtojcat, 
i - humbjen ose demin qe vjen si pasoje direkte e ndikimit te vazhdueshem te aktivitetit (si 

konsumimi nga korrozioni, ndryshku, degradimi  per  shkak te mungeses  se  perdorimit  dhe  

kushteve  normale atmosferike), 
j - humbjen ose demin qe ndodh kur artikulli i siguruar i nenshtrohet nje prove çfaredo ose 

perdoret ne çdo menyre ose çdo qellim te ndryshem nga ai per te cilen artikulli eshte caktuar, 
k - humbjen ose demtimin e impiantit dhe/ose mkinerise qe punon nen toke pervec kur eshte rene 

dakord ndryshe nga shtojcat, 
l - humbjet ose demet qe, ne menyre direkte ose indirekte, shkaktohen, vijne si pasoje ose shtohen 

nga lufta, invazioni, veprimet e armikut te jashtem, veprimet ushtarake (pavaresisht nese lufta 

eshte shpallur apo jo), lufta civile, rebelimi, revolucioni, revolta, kryengritja, trazira, greva, 

mbyllja e ndermarrjeve, grushti i shtetit, fuqie ushtarake ose uzurpuese, nje grup personash 

keqdashes ose personash qe veprojne ne emer te nje organizate politike ose qe kane lidhje me te, 

konspiracioni, konfiskimi, urdherimi, rekuizimi ose shkaterrimi ose demtimi i prones me 

urdherin e çdo qeverie de facto ose de jure ose te çdo autoriteti shteteror; akteve apo veprimeve 

terroriste; 

m - humbjet ose demet qe, ne menyre direkte ose indirekte shkaktohen, vijne si pasoje ose 

shtohen nga shperthimi berthamor, rrezatimi berthamor ose ndotja radioaktive; 



n - humbjen ose demin per shkak te çdo te mete ose difekti qe ekziston ne kohen e fillimit te 

kesaj police per te cilen i Siguruari ose perfaqesuesi i tij ka dijeni, pavaresisht nese keto te meta 

ose defekte diheshin apo jo nga Siguruesi; 
o - humbjet ose demet qe, ne menyre direkte ose indirekte shkaktohen, vijne si pasoje ose shtohen 

nga veprimi keqdashes ose pakujdesia e rende e te Siguruarit ose perfaqesuesve te tij; 
p - humbjen ose demin per te cilet jane pergjegjes furnitori, kontraktuesi ose riparuesi sipas ligjit 

ose sipas kontrates; 
q - humbjen ose pergjegjesine vijuese te çdo lloji ose pershkrimi; 
r - humbjen ose demin e zbuluar vetem ne kohen e kryerjes se inventarit ose gjate punes rutine. 
 Ne çdo padi kerkese, padi ose proçedure tjeter gjyqesore ku siguruesi pohon qe, per arsye te 

klauzolave te perjashtimeve "l" deri "p" te mesiperm, ndonje humbje ose shkaterrim ose demtim 

nuk eshte e(i) mbuluar nga kjo Police, atehere barra per te provuar qe kjo humbje, ky shkaterrim 

ose dem eshte e(i) mbuluar, do t'i bjere te Siguruarit. 
 

 

KUSHTET E PERGJITHESHME 
________________________________________________________________ 
 

1. Respektimi dhe plotesimi i kushteve te kesaj Police nga ana e te Siguruarit dhe vertetesia e 

deklaratave edhe e pergjigjeve qe i Siguruari ka dhene ne Pyetesorin dhe kerkesen e plotesuar 

prej tij, do te jene kusht paraprak per çdo pergjegjesi te Siguruesit. 
 
2. Formulari do te konsiderohet i perfshire ne Police edhe pjese e saj dhe shprehja "kjo Police", 

kudo e perdorur ne kete kontrate, do te kuptohet se ne te eshte perfshire Formulari. Cdo fjale ose 

shprehje se ciles i eshte dhene nje kuptim i caktuar ne ndonje pjese te kesaj Police ose formulari 

do te mbaje kete kuptim kudo qe te shfaqet. 
 
3. I Siguruari, me shpenzimet e tij, do te marre te gjitha masat e nevojshme dhe do te veproje ne 

perputhje me te gjitha rekomandimet e duhura te Siguruesit per te parandaluar humbjen ose demin 

dhe per te zbatuar kerkesat ligjore dhe rekomandimet e prodhuesit. 
 
4. a. Perfaqesuesit e Siguruesit do te kene te drejten qe te inspektojne e kontrollojne rrezikun ne 

çdo kohe qe do ta shohin te pershtateshme dhe i Siguruari do t'i jape perfaqesuesve te Siguruesit 

te gjitha hollesite dhe informacionet e nevojeshme per vleresimin e rrezikut. 
b. I Siguruari do te njoftoje Siguruesin menjehere me shkrim per çdo ndryshim te rrezikut dhe 

me shpenzimet e tij merr masat shtese qe kerkojne rrethanat per te siguruar operimin e sigurte te 

sendeve te siguruara, dhe fusha e mbulimit dhe primi, nese do te jete e nevojshme, do te 

ndryshojne ne pershtatje me kushtet e reja. 
Asnje ndryshim nuk do te behet ose lejohet nga i Siguruari, kurdohere qe rreziku rritet, pervec 

rastit te konfirmimit me shkrim te Siguruesit per vazhdimesine e sigurimit. 
 
5. Ne rast te ndodhjes se nje ngjarje qe çon ne nje kerkese per demshperblim sipas kesaj Police, i 

Siguruari do te : 
a. njoftoje menjehere Siguruesin me shkrim, duke percaktuar natyren dhe shtrirjen e humbjes ose 

demit, 



b. marre te gjitha masat objektive brenda mundesive te tij per te minimizuar zgjerimin e humbjes 

ose demit,    
c. ruaje pjeset e prekura dhe vere ato ne dispozicion per inspektim perfaqesuesit te Siguruesit; 
d. jape gjithe informacionin dhe deshmite dokumentare qe mund te kerkoje Siguruesi, 
e. informoje autoritetet e policise ne rast humbje ose demi per shkak te vjedhjes ose grabitjes. 
Siguruesi, ne çdo rast, nuk do te jete pergjegjes per humbjen ose demin per te cilet nuk do te 

marre njoftimin brenda 14 ditesh nga momenti i ngjarjes. 
Me dhenien e njoftimit Siguruesit sipas ketij kushti, i Siguruari mund te kryeje riparimin ose 

zevendesimin e sendeve/demeve me permasa te vogla. Ne te gjitha rastet e tjera do t'i jepet 

mundesia nje perfaqesuesi te Siguruesit per te inspektuar humbjen ose demin me pare se te kryhet 

çdo riparim ose ndryshim. Nese nje perfaqesues i Siguruesit nuk kryen inspektimin brenda nje 

periudhe kohe qe mund te konsiderohet e mjaftueshme sipas rrethanave, atehere i Siguruari ka te 

drejte te filloje riparimin ose zevendesimin. 
Pergjegjesia e Siguruesit, sipas kesaj Police, persa i perket çdo artikulli te siguruar do te pushoje 

nese artikulli i permendur nuk riparohet sic duhet dhe pa vonese.   
 
6. I Siguruari, me shpenzimet e Siguruesit, do te kryeje, do te bashkeveproje ne kryerjen dhe do 

te lejoje te kryhen te gjitha ato veprime qe mund te jene te nevojshme ose te kerkuara nga 

Siguruesi ne interes te çdo te drejte ose mjeti, ose perfitimi te demshperblimit prej paleve (perveç 

atyre qe jane te siguruara sipas kesaj Police) tek te cilat Siguruesi ka ose do te kete te drejten per 

t'u paguar ose perfituar nga çdo humbje ose dem sipas kesaj Police, panvaresisht nese keto 

veprime ose çeshtje jane ose behen te nevojshme ose te kerkuara para ose pas demshperblimit te 

te Siguruarit nga Siguruesi. 
 
7. Mosmarreveshjet ndermjet Siguruesit dhe te Siguruarit, qe rrjedhin nga maredheniet e 

sigurimit, do te zgjidhen nga gjykata e vendit ku eshte lidhur kontrata e sigurimit. 
 
8. a. Ne qofte se kerkesa per sigurim ose deklarata e te Siguruarit eshte e pavertete ne ndonje 

drejtim, ose ne qofte se nje kerkese per demshperblim eshte mashtruese ose e ekzagjeruar 

ndjeshmem, ose ne qofte se eshte bere ndonje deklarate ose pohim fallco ne mbeshtetje te tyre, 

atehere kjo Police do te jete e pavlefshme dhe Siguruesi nuk do te jete pergjegjes per te kryer 

ndonje pagese; 
 
b. Ne rast te mohimit te pergjegjesise nga Siguruesi ne lidhje me ndonje kerkese per 

demshperblim dhe ne qofte se nje padi ose kerkese gjyqesore nuk ka filluar brenda dy viteve pas 

nje mohimi te tille, te gjitha perfitimet sipas kesaj Police ne lidhje me kete kerkese per 

demshperblim do te humbasin. 
 
9. Pervec rasteve kur palet bien dakord ndryshe, pas çdo ndodhje te nje ngjarje sigurimi, Siguruesi 

ka te drejte te zgjidhe kontraten e sigurimit. Zgjidhja mund të bëhet vetem pas arritjes se nje 

marreveshje me shkrim per menyren dhe shumen e demshperblimit, si dhe duke i dërguar njoftim 

me shkrim palës tjetër. Zgjidhja do te hyje në fuqi pasi të jetë marrë njoftimi nga pala tjetër, 

pervec rastit kur palet bien dakord ndryshe me shkrim. 

 

10. Nëse kontrata e sigurimit zgjidhet nga Siguruesi pas ndodhjes se nje ngjarje sigurimi, 

Siguruesi ka të drejtë të mbajë pjesen e primit te sigurimit te paperdorur për periudhen vijuese. 



Nese primi eshte percaktuar per tu paguar me keste, ne rast te ndodhjes se ngjarjes se sigurimit, 

humbjet dhe demtimet e vertetuara demshperblehen vetem pasi te jete zbritur shuma e kesteve 

vijuese te primit te sigurimit.                                                                           
 
11. Ne se ne momentin qe ndodh ngjarja e sigurimit sipas kesaj Police, ekziston nje mbulim tjeter 

me sigurim per te njejten humbje apo dem, Siguruesi nuk do te jete pergjegjes per te paguar me 

shume se pjesa qe i takon ne kete humbje ose dem. 

 

12. Dispozita te fundit 

12.1   Klauzola e përjashtimit të sulmeve kibernetike 

Pavarësisht dispozitave të përmbajtjes së ndryshme brenda këtij sigurimi ose çdo miratimi 

pranohet që ky sigurim përjashton humbjen, dëmtimin real dhe personal të pasurisë, kostot 

ose shpenzimet e çfarëdo natyre, të shkaktuara direkt ose indirekt të shkaktuara nga çdo 

sulm kibernetik, qe rrjedhin nga perdorimi si mjet per te shkaktuar dem i cdo kompjuteri, 

sistemi kompjuterik, programi soft kompjuterash, kode keqdashes, virusesh kompjuterike 

ose cdo sistemi apo paisje tjeter elektronike.  

12.2 Klauzola e Sanksioneve  

Pavarësisht parashikimeve në këtë Policë Sigurimi, Siguruesi nuk do të jetë i detyruar të 

paguajë ndonjë kërkesë për demshpërblim ose të japë ndonjë përfitim sipas kësaj kontrate, 

nëse ofrimi i një mbulimi të tillë, pagesa e një kërkese të tillë ose dhënia e një përfitimi të 

tillë do të ekspozonte Siguruesin ndaj ndonjë sanksioni, ndalimi ose kufizimi, sipas 

Rezolutave të  Kombeve të Bashkuara ose sanksioneve tregtare ose ekonomike, ligjeve ose 

rregulloreve të Bashkimit Europian, gjithashtu sipas Ligjit Shqiptar, Mbretërisë së 

Bashkuar ose Shteteve të Bashkuara të Amerikës. 

12.3 Klauzola e perjashtimit te semundjeve ngjitese 

Pavarësisht parashikimeve në këtë Policë Sigurimi, Siguruesi nuk do të ofroje mbulim dhe 

Siguruesi nuk do te jetë i detyruar të paguajë ndonjë kërkesë për dëmshpërblim per cdo 

dem qe lidhet me deme trupore (perfshire Stresin Emocional ose traumen mendore ose 

fobine), cdo llloj demesh  ose humbjesh materiale,  te cilat jane ose pretendohet te jene 

shkaktuar nga, te ndikuara nga ose ne cdo menyre te lidhura me:                                                     

Sindromen e fituar te imunitetit te ulur (SIDA/AIDS) ose agjeneteve patologjik te tij ose 

hepatiti;             

Semundjet ngjitese: Me semundje ngjitese do te kuptohet cdo semundeje, e cila mund te 

transmetohet midis njerëzve, kafshëve ose bimëve, ose me anë të ndonjë substanca ose 

agjenti nga ndonjë organizëm në një organizëm tjetër, kur:                                                    -  

substanca ose agjenti përfshin, por nuk kufizohet vetëm në një virus, bakter, parazit ose 

organizëm tjetër ose ndonjë ndryshim të tij, qoftë ai që konsiderohet i gjallë ose jo, dhe                                   

-  metoda e transmetimit, qoftë e drejtpërdrejtë apo e tërthortë, përfshin por nuk është e 



kufizuar në, transmetimin në ajër, transmetimin e lëngjeve trupore, transmetimin nga ose 

në ndonjë sipërfaqe ose objekt, të ngurtë, të lëngshëm ose gaz ose midis organizmave, dhe 

-  sëmundja, substanca ose agjenti mund të shkaktojë ose kërcënojë dëmtimin e shëndetit 

të njeriut ose të mirëqenies njerëzore ose mund të shkaktojë ose kërcënojë dëm, 

përkeqësim, humbje të vlerës së, tregtueshmërinë ose humbjen e përdorimit të pasurisë 

 
_____________________________________________________________________ 
Klauzolat 
 
______________________________________________________________ 
Shenim 1  -  Shuma e siguruar  

 Eshte kerkese e kesaj Police qe shuma e siguruar te jete e barabarte me koston 

e zevendesimit te artikujve te siguruar me artikuj te rinj te te njejtit lloj dhe 

kapacitet, qe do te thote se kosto e tyre e zevendesimit perfshin transportet, 

taksat doganore, taksat, ne qofte se ka dhe koston e montimit. 
Nese shuma e siguruar eshte me e vogel se shuma qe duhet te ishte siguruar 

Siguruesi do te paguaje vetem ne ate raport qe shuma e siguruar qendron ndaj 

shumes qe duhet te ishte siguruar. Cdo artikull, qofte dhe nje, do t'i nenshtrohet 

ketij kushti veçanerisht . 
Pas pageses se demshperblimit objektet ose artikujt mbesin te siguruara deri ne 

fund te periudhes se sigurimit per diference midis shumes se siguruar dhe 

demshperblimit te paguar , duke bere per kete qellim shenimet perkatese ne 

Policen e Sigurimit. 
Shenim 2  -  Bazat e demshperblimit 

Ne rast te çdo humbje ose demi baza e demshperblimit sipas kesaj Police do te 

jete si me poshte : 
a - Ne rastin kur demi ne nje artikull te siguruar mund te riparohet : 
Siguruesi do te paguaje shpenzimet e nevojeshme te kryera per te rikthyer 

artikullin e demtuar ne gjendjen e mepareshme te sherbimit plus koston e 

çmontimit dhe te rimontimit te kryer per te bere riparimin si dhe shpenzimet e 

transportit vajtje ardhje nga reparti i riparimit, taksat doganore, taksat, neqofte 

se ka, deri ne ate mase qe keto shpenzime te jene perfshire ne shumen e 

siguruar. Ne qofte se riparimet jane kryer ne nje repart te te Siguruarit, 

Siguruesi do te paguaje koston e materialeve edhe pagat e dhena per qellim 

riparimi si dhe nje perqindje te arsyeshme per te mbuluar shpenzimet e 

mesiperme. 
Asnje zbritje nuk do te behet per konsumimin ne lidhje me pjeset e 

zevendesuara por vlera e çdo pjese te shpetuar do te merret parasysh. 
Ne qofte se kosto e riparimeve, siç eshte detajuar me lart, eshte e barabarte ose 

e tejkalon vleren aktuale te artikullit te siguruar menjehere perpara ndodhjes se 

demit, atehere artikulli do te konsiderohet si i shkaterruar dhe demshperblimi 

do te behet sic parashikohet ne piken "b" meposhte.  
 b - Ne rastin kur artikulli i siguruar eshte shkaterruar : 
Siguruesi do te paguaje vleren aktuale te artikullit menjehere perpara ndodhjes 

se humbjes duke perfshire shpenzimet per  transportin e zakonshem, koston e 



montimit, taksat doganore, ne qofte se ka, me kusht qe keto shpenzime te jene 

te perfshira ne shumen e siguruar. 
Vlera aktuale llogaritet nepermjet zbritjes se amortizimit perkates nga vlera e 

zevendesimit te artikullit. Vlera e çdo pjese te shpetuar do te merret parasysh. 

Cdo shpenzim ekstra i kryer per punen jashte orarit, punen naten, punen ne 

ditet e pushimit, transportet e shpejta do te mbulohet nga kjo Police vetem ne 

qofte se eshte rene dakord veçanerisht me shkrim. 
Kosto e çdo ndryshimi, shtese, permiresimi ose remonti nuk do te jete e 

mbulueshme sipas kesaj Police.   
Kosto e çdo riparimi te perkohshem do te perballohet nga Siguruesi ne qofte se 

keto riparime perbejne pjese te riparimit te pergjithshem dhe nuk e rrisin koston 

totale te riparimit. 
Shuma e pagueshme nga Siguruesi sipas klauzolave te siperpermendura do te 

reduktohet nga pjesa e zbriteshme e percaktuar ne formular. 
Siguruesi do te beje pagesen vetem pasi te jete bindur nga faturat dhe 

dokumentat e nevojshme qe riparimet jane kryer ose zevendesimi eshte bere, 

si te jete rasti. 


